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Op stap in Kinrooi
Een bedrijfsuitje, familieweekend of een uitstap met je vereniging 
op je agenda? Je voorpret start hier!

Kinrooi is gelegen in het meest noordoostelijke punt van Limburg. Het is 
een luilekkerland bezaaid met goede smaak. Onze gemeente straalt zo-
wel rust als actie uit. Dankzij grindwinning hebben wij nu de grootste bin-
nenjachthaven van Europa: ‘De Spaanjerd’. Van hieruit kan je varen op de 
grens met ‘De Paep van Meinecom III’. Velden en akkers van onze landelijke 
gemeente toveren de heer-
lijkste dagverse groenten op 
je bord. Zoals dé trots van 
elke Kinrooienaar: de as-
perge, de koningin onder de 
groenten. Waar je ook bent 
in Kinrooi, gezellige restau-
rants liggen hier om de hoek 
en laten je proeven van al 
deze overheerlijke gerech-
ten en streekproducten.

Ben je op zoek naar een compleet verzorgde groepsuitstap? 
Kijk dan snel in deze folder voor de nodige inspiratie! 
Andere combinaties zijn mogelijk. 
Wil je advies of een programma op maat neem dan contact met ons op 
via +32 (0)89 56 47 36 of welkom@visitkinrooi.com. 
Voor een persoonlijk bezoekje ben je ook steeds welkom.

Het enige wat je zelf nog moet doen is …… genieten!

Alle prijzen zijn onder voorbehoud, eventuele prijswijzigingen zullen we duidelijk 
communiceren bij reservatie. Het aantal personen dat gereserveerd is dienen 
we volledig in rekening te brengen. Je kan het aantal deelnemers wijzigen tot 3 
dagen voor je komst.

Indien de Covid-maatregelen maken dat bepaalde groepsuitstappen niet meer veilig 
kunnen doorgaan, dan kan de daguitstap verschoven worden naar een latere datum 
of kosteloos geannuleerd worden.  
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Bourgondisch genieten van het 
witte goud
10.00u:  Ontvangst met een kop koffie en een aspergepraline.
10.45u: Bekijken van de aspergefilm “Van zaadje tot plant”. Deze 

prachtige film geeft u een beeld over de groei van dit exclusief 
gewas.

11.00u: Bezoek aan een aspergebedrijf. Hier vertelt 
de boer u vol trots over zijn ambacht; de liefde over de 
asperge schemert door in zijn betoog, over de oogst 
van de koningin der groenten of het witte goud zoals 
wij het hier trots noemen. Loopt het water u al in de 
mond, dan volgt er een heerlijk proeverijtje.
13.00u: Aspergelunch: een aspergesoep, asperges op 
Kinrooise wijze en dessert.
14.30u: Met uw eigen vervoer naar Chocolaterie 
Bonaparte te Maaseik.
15.00u: Tijdens een demonstratie van 45 minuten ver-
telt de chocolatier u iets over de oorsprong van de 

chocolade, hoe chocolade bewerkt moet worden, hoe pralines 
gemaakt worden en hoe een stukwerk tot stand komt. Na de 
demonstratie krijgt u een reep heerlijke chocolade mee om na 
te genieten.

16.00u:  Einde.

Prijs:
€ 21,50 p.p.
€ 27,50 p.p. aspergelunch, excl. drank
(Prijs berekend op een groep van minimum 12 personen)

Let wel, deze uitstap is enkel mogelijk in het aspergeseizoen van half 
april tot 20 juni.
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Geruisloos genieten in de groene 
long van de Maasvallei 
10.00u: Aankomst in een horecazaak voor koffie met Limburgse vlaai.
10.45u:  Ophalen van de Kinrooise E cars bij Visit Kinrooi.
11.15u:  Bezoek aan het ADR Rosarium Geistinger Landhoff. Luc van Es-

ser, rozen ambassadeur Benelux leidt jullie persoonlijk rond in 
zijn prachtige tuin.

13.00u:  Lunch in een nabijgelegen horecazaak.
15.00u:  Met de Kinrooise E cars via de mooie, rustige landelijke wegen 

naar het witte stadje Thorn. Hier wacht de gids op jullie voor 
een begeleide rondwandeling en een bezoek aan de prachtige 
abdijkerk.

17.00u:  Retour naar Ophoven.
17.30u:  Einde.

Prijs:
€ 32,50 p.p. exclusief lunch, diverse menu mogelijkheden op aanvraag.
€ 70 gids.
(Programma is mogelijk tot maximum 20 personen)
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In Kinrooi op de Agro-tour
10.00u: Ontvangst bij Hoeve Engelenveld met een tas koffie en een lek-

ker meulekeukske. 
10.30u:  De paardentram pikt jullie op voor een ontspannen tocht over 

de landelijke en rustige wegen in de gemeente. 
11.30u:  Bezoek aan de geitenmelkerij. Ontdek hoe ruim 2000 geiten 

hier leven en verzorgd worden. Na afloop kan u genieten van 
een tas koffie/thee met een stukje cake en een lekker geiten-
kaasproevertje.

13.30u: Middagpauze.
15.00u: Bezoek aan Hoeve Engelenveld. Na de rondleiding en een 

woordje uitleg mag u smullen van 2 bolletjes ijs naar keuze en 
enkele proevertjes.

16.30u: Einde.

Prijs:
€ 25 p.p. excl. lunch,
o.b.v. 20 personen. 
Groep maximaal 20 personen



Kessenich, parel van het 
Maasland
10.00u: Aankomst in Kinrooi. Aanbieding van een kop koffie en een 

meulekeukske in een plaatselijke horecazaak. 
10.30u: Begeleide rondwandeling met een gids door de dorpssite van 

Kessenich. Inclusief een bezoek aan de “parel van het Maas-
land”, de prachtige Sint-Martinuskerk. 

12.30u: Middagpauze.
14.30u: Bezoek aan een werkende windmolen, de Keijersmolen. Bij 

wind laat de molenaar deze reus draaien. 
16.30u: Einde.

Prijs:
Vanaf 20 personen:
€ 9 p.p. excl. lunch 
€ 70 gidsenvergoeding.
Indien de groep meer dan 25 personen telt dient u tijdig een 2de gids te 
reserveren (+ € 70 tweede gids) 
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Kinrooi, een schot in de roos
10.00u: Aankomst bij schutterij Sint Martinus te Kinrooi.
 Ontvangst met koffie en een stuk vlaai.
10.30u: Na een informatieve film over de schutterijen en een demon-

stratie kogels gieten en schieten mag u zelf proberen om de 
bölkes af te schieten.

13.00u: Middagpauze.
15.00u: Bezoek aan Proefwijngaar-

den “Kessthor”.
 Hier kan u kennismaken met 

de biologische druiventeelt 
en vinificatie en brengt u een 
bezoekje aan de wijngaard. 
Afsluiten doet u uiteraard 
met een lekkere proeverij.

17.00u: Einde.

Prijs: 
€ 25,50 op basis van 15 personen



Kinrooi, vol waterplezier
Rondvaartboot De Paep van Meine-
com III
Ontdek, vaar, geniet!

De Paep van Meinecom III is uw locatie op het 
water voor privéfeesten, brunches, babybor-
rels. Ons team staat voor een op maat gemaakt 
product, volledig volgens uw behoeften en 
wensen.

Aan boord van de Paep van Meinecom III zal u 
merken dat alles “anders” is. Een inspirerende setting, totale focus on the 
job of een gezellig tochtje langs prachtige landschappen. Dat is waar de 
Paep van Meinecom III voor staat. Maak kennis met de kracht van de Maas.

Een business trip, seminarie of vergadering? Vanop het water krijgt u altijd 
juist even die andere kijk op zaken. De Paep van Meinecom III is dé busi-
ness locatie op het water.  Laat u inspireren door de kracht van de Maas. 

Duur: vanaf 2 uur
Prijs: vanaf € 500 en 30 personen
Contactgegevens voor boeking: 
E-mail: paep@marec.be, Tel: +32 89 567503, www.paepvanmeinecom.be

Geniet van het water in een 
zeilboot
De wind neemt je mee gedachten 
mee. Het ritme van de wandeling 
maakt je bewust van je eigen zijn. Ga 
het avontuur aan van zeilen en wan-
delen. Kom heerlijk genieten met je 
vrienden en familie verken het water 
en het land. Tijdens dit programma 
wordt de groep  opgesplitst in 2 groe-
pen en wordt er van activiteit gewis-
seld in het mooie dorpje Kessenich.

Duur: 3 uur 
Prijs: € 31,25 inclusief boot, red-
dingsvest en schipper. 
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Schooluitstapjes
Hoeve Engelenveld
Snuif de boerderijsfeer op maat van jouw interesse op en kom met eigen 
ogen het boerderijleven ontdekken. Hierbij is veel aandacht voor de weg 
van de melk van de koe tot in de koelkast. 

Workshop “Bezoek ijsatelier”: Het verhaal van melk tot ijs. Waar komt 
de melk vandaan, hoe komt het dat ze zo lekker is, wat kan je er allemaal 
van maken? Dit lekkers mag natuurlijk geproefd worden.

Workshop “Bezoek boerderij”: Leerzame rondleiding op de hoeve. 
Hoe wordt ons voedsel geproduceerd? Een kennismaking met de ver-
schillende boerderij-activiteiten en het ritme van de seizoenen. Kijken, 
ruiken, horen, voelen en lekker proeven. 

Een rondleiding in het kader van STEM: Naast ruimte voor beleving en 
ontdekken is er ook aandacht voor de wetenschap en techniek die aan-
wezig is op dit melkveebedrijf.

Prijs:
€ 5 per kind, Minimum tarief: € 80
Scholen kunnen een tussenkomst aanvragen bij melk4kids en boerenmet-
klasse.

Buksschieten
Bezoek aan een schutterij. Na een informatieve film over de schutterijen 
en een demonstratie kogels gieten en schieten, mogen de kinderen zelf 
met een luchtbuks op een ‘bölke’ mikken.

Prijs:
€ 3,00 per kind minimum 10 deelnemers.
Groepen maximaal 50 kinderen.
Van 1 maart tot 15 oktober.
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Ravotten in overdekte speeltuin “Alles Kids”
In deze overdekte speeltuin ravotten kleine lachebekken tot 10 jaar naar 
hartenlust. Om van je schoolreis een onvergetelijke dag te maken kunnen 
wij u twee arrangementen voorstellen.
Maxi arrangement: € 8,00 per kind “inkom, drankje, friet met fricandel 
en ijsje”
Mini arrangement: € 5,00 per kind “inkom, ijsje of drankje”

Huifkartocht
Een spannende huifkartocht met paard of authentieke tractor door onze 
mooie en rustige landelijke wegen.
Prijs:
De prijs is € 80 voor 1 uur, voor 2 uur € 150, bij 3 uren € 200.
Maximaal 25 personen. 

Paardentram 
Verken Kinrooi zoals in de vorige eeuw: op het ritme van de trekpaarden. 
Deze gezellige paardentram is ingericht voor het vervoer van maximum 20 
personen. Het brede middenpad en lage instap maakt ze voor iedereen 
toegankelijk.

Prijs:  
€150 voor 2 uren, € 250 voor 3 uren.
€75 verplaatsingskosten voor opstapplaats naar keuze in Kinrooi.

Boottochten
Prijzen:
Voor scholen + non-profitorganisaties:
1 uur: € 250, max. 50 leerlingen
2 uur: € 430, max. 50 leerlingen
Contactgegevens voor boeking: 
E-mail: paep@marec.be, Tel: +32 89 567503, www.paepvanmeinecom.be
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Adembenemend mooi op en aan 
het water!
Dit is de ideale manier om je vrienden, collega’s of familie op een andere 
manier te leren kennen. 

Maak kennis met wat water voor je kan betekenen. Her-
ontdek jezelf, verleg je grenzen en boost je energie.
Beleef een intensieve verbindingsdag door middel van watersporten 
bij “Sailcenter Limburg” eventueel gecombineerd met ademwerk in “de 
Ademloods”. 

Programma:
10.00u: Ontvangst met koffie en vlaai bij “Sailcenter Limburg”.
10.30u: Wisselprogramma met kanovaren en zeilen met ervaren schip-

pers. 
12.30u: Tijd voor een uitgebreid lunchbuffet.
13.30u: Versie 1: Zelfstandig vlotbouwen/vlotvaren. De verbinding is 

de lijm van het vlot. Wie bouwt er een stevig vlot en wie krijgt 
er een nat pak?

13.30u: Versie 2: Stiltewandeling naar “de Ademloods” alwaar we de 
kracht van het ademen gaan ervaren. 

16.30/17.00u: Als afsluiting een heerlijke barbecue in ontspannen en vrij-
blijvende sfeer aan het water bij “Sailcenter Limburg”.

Duur van het programma max. 9 uur
Prijs: € 87,50 p.p. bij minimaal 8 deelnemers.
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Waterfun op en aan het water
Is jouw groep zeer divers van interesse en leeftijd? Heb je ook teamleden 
die graag erbij willen zijn maar door omstandigheden niet kunnen mee 
deelnemen aan een bepaalde activiteit? Dan heeft “Sailcenter Limburg” 
de activiteit waarbij er voor ieder wat wils is en zelfs enkel aanmoedigen 
mag. We combineren land en waterspelen, aan de hand van mediakaar-
ten vinden jullie je weg doorheen dit avontuur. De teams nemen het te-
gen elkaar op in een combinatie en worden aangemoedigd door andere 
teamleden om tot het uiterste te gaan. Vast onderdeel van dit programma 
is het vlotbouwen en vlotvaren daarnaast kun je kiezen uit geblinddoekt 
waterfietsen, kano pulling, peddel hangen, lanssteken, brug bouwen, 
tobbe dansen of andere spellen welke afhankelijk van de weersomstan-
digheden kunnen worden aangepast.
Duur van het programma: 3 uur

Prijs: € 27,50 p.p.
Indien gewenst kan het programma aangevuld worden met ontvangst 
met koffie en vlaai, lunch of BBQ.

Vlotbouwen
Haal de scout in je naar boven 
en bouw in je team aan verbin-
ding. Werk samen en maak een 
vlot met 4 tonnen, 6 palen en 
diverse touwen. Wie heeft het 
vlot het snelst in elkaar? Wie 
blijft het langst drijven? Wie 
heeft de grootste lol?

Duur: 3 uur
Prijs: € 80 per vlot, incl. red-
dingsvesten voor 6 volwas-
senen of 8 kinderen per vlot. 
Jeugdgroepen 10% korting.
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Stel uw programma zelf samen
Je hebt de keuze uit een hele reeks mooie activiteiten…
Bezoek onze prachtige siertuinen en beleef deze einde-
loze pracht 
Rozentuin Luc Van Esser
Met een rondwandeling doorheen ADR Rosarium Geistinger Landhoff 
brengt u een bezoek aan een van de 200 mooiste (rozen)tuinen van Europa.

Duur: 1,5 uur
Prijs (incl. rondleiding): € 5 p.p.
Groepen: vanaf 15 personen

Wijnproeven en genieten bij Proefwijngaarden Kessthor
Maak kennis met de biologische druiventeelt en vinificatie en breng een 
bezoekje aan de wijngaard.
Afsluiten doet u uiteraard met een lekkere proeverij.
Duur: 2 uur
Prijs: € 17,50 p.p. proeverij met bijpassend hapje en rondleiding
Groepen: maximaal 25 personen

IHC-Museum
Maar liefst 80 IHC-tractoren en 25 IHC-machines kan je hier bewonderen.
Duur: 1,5 uur
Prijs (rondleiding + tas koffie): volw. € 5 p.p., 65 plussers: € 3 p.p. 
scholen: € 2,5 p.p.
Vlaai: € 1,5 p.p.
Groepen: vanaf 10 personen

Relax per Paardentram
Verken Kinrooi zoals in de vorige eeuw: op het ritme van de trekpaarden.
Deze gezellige paardentram is ingericht voor het vervoer van maximum 20
personen. Het brede middenpad en lage instap maakt ze voor iedereen 
toegankelijk. Er is een mogelijkheid voor een rolstoel op de paardentram, 
neemt dan wel 1 á 2 zitplaatsen weg.
Prijs:  €150 voor 2 uren, € 250 voor 3 uren.
 €75 verplaatsingskosten voor opstapplaats naar keuze in Kinrooi.
Groepen: maximaal 20 personen.

Op ontdekking per Huifkartocht
Een spannende huifkartocht met authentieke tractor door onze mooie en 
rustige landelijke wegen.
Prijs per huifkar: € 80 voor 1 uur, voor 2 uur € 150, bij 3 uren €200.
Maximaal 25 kinderen. 
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De Heemkamer, de naam zegt al genoeg
De geschied- en heemkundekring is gehuisvest in een eeuwenoude vier-
kantshoeve met nog een authentiek gemetselde bakoven, toilet en bijen-
hal. Zij hebben een uitgebreid streekmuseum van speelgoed, schoolmate-
riaal en werktuigen van klompenmakers, schrijnwerkers, schoenmakers, 
huishoudvoorwerpen tot zelfs klein landbouwalaam. Verder beschikken 
ze over een uitgebreid streekgebonden archief, documentatiecentrum en 
een bibliotheek.
Duur: 1,5 uur
Prijs: Enkel rondleiding € 3 p.p., koffie met vlaai: € 6 p.p.

De Keijersmolen
De molenaar leidt je rond in zijn windreus die nog altijd functioneert.
Duur: 1 uur
Prijs: € 2 p.p.
Minimum bedrag: € 25

De Sint-Martinuskerk Kessenich
In 2023 staat de Sint-Martinuskerk van Kessenich in de spotlights. De ‘Pa-
rel van het Maasland’ mag dan 125 kaarsjes uitblazen en die bijzondere 
verjaardag zal niet ongemerkt voorbijgaan. De kerkdeur staat altijd open, 
dus even binnenlopen en een blik werpen op het prachtige interieur kan 
geheel vrijblijvend. Deze unieke kerk verdient echter zeker een uitgebreid 
bezoek en een deskundige gids zal u met plezier rondleiden en u de 
schoonheid van het gebouw laten ontdekken aan de hand van boeiende 
verhalen en leuke wetenswaardigheden. De rondleiding in de kerk kan 
eventueel ook gecombineerd worden met een bezoek aan ‘De Berg’ met 
de ruïnes van een Middeleeuwse mottentoren en een wandeling door de 
historische kern van Kessenich.
Duur: 1 uur (+ 1 uur in combinatie met wandeling)
Prijs: € 2 p.p. 
Minimum bedrag: € 25
Gids: € 70 voor een groep van 25 personen.

Buksschieten
Na een informatieve film over de schutterijen en een demonstratie kogels 
gieten en schieten mag de groep zelf proberen om de bölkes af te schie-
ten.
Duur: 2 uur
Prijs: € 3 p.p.
Minimum bedrag: € 50 
Groepen, maximaal 50 personen. Van 1 maart tot 15 oktober.
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Wat staat er op het menu?
Middagmaal :  € 21 p.p. – 3 gangen (soep- hoofdgerecht en des-

sert), exclusief drank (*)
Middagmaal:  € 33 p.p. – 3 gangen (voorgerecht zalmcoctail – 

varkenshaas of zalmfilet – dessert) (*)
Broodmaaltijd:  € 14,50 p.p. - diverse soorten brood, beleg, koffie/

thee à volanté en 1 tas soep 
Koude schotel:  € 12,50 p.p. - incl. brood en 1 koffie of frisdrank
Aspergemenu:  € 27,50 p.p. - aspergesoep, asperges op Kinrooise 

wijze en dessert (**)
Koffie met vlaai:   € 5,00 p.p.
Koffie met meulekeukske:  € 4,00 p.p.
Koffie met aspergepraline:  € 4,00 p.p. (**)

(*) 1 menu voor de hele groep:
Menu € 19 p.p. - soep, hoofdschotel en dessert.
Menu € 33 p.p. - kip- of zalmcocktail, varkenshaasje of zalmfilet met groen-
ten en aardappelbereiding, dessert.
(**) tijdens het aspergeseizoen

Gidsenbegeleiding
Enthousiaste gidsen loodsen je op een aangename en deskundige wijze 
langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden.

Prijs:
Voor een groep van maximaal 25 personen betaal je € 70 voor de eerste 
twee uur. Elk begonnen bijkomend uur kost € 35. Is de middagpauze lan-
ger dan 2 uur? Dan start de namiddagsessie opnieuw met € 70.
Gidsbeurt in een vreemde taal: € 80 voor een groep en maximaal 25 per-
sonen.
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Bedrijfsbezoeken
Aspergebedrijven Hoeve ‘t Bommesaarke en Johan 
Driessens
Bezoek aan een aspergeveld, uitleg over het oogsten, het sorteren en het 
verpakken van “het witte goud”. Als afsluiter nog een proevertje. Dit bezoek 
is enkel mogelijk tijdens het aspergeseizoen van half april tot half juni. Bij 
Hoeve ’t Bommesaarke kan er een warme maaltijd of broodjeslunch wor-
den voorzien.
Duur: ca. 2 uur
Prijs: € 10 p.p. 
Minimumprijs: € 60

Yaconbezoek bij Hoeve ‘t Bommesaarke
Yacon is een knolgewas dat oorspronkelijk uit het Andesgebergte van Zuid-
Amerika komt. Aan de knol worden diverse gezondheidseigenschappen 
toegeschreven. Het zou bijdragen aan een gunstig immuunsysteem. Leo 
en Carine vertellen u graag meer over dit bijzonder product. De friszoete 
smaak mag u nadien zelf ontdekken tijdens een lekker proevertje. Bezoek 
mogelijk van half november tot maart.  
Duur: ca. 2 uur
Prijs: € 10 p.p.
Minimumprijs: € 60
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Aardbeien- en bessenkwekerij Royakkers Albert
Hier leert u hoe ze op een hedendaagse en milieuvriendelijke wijze aard-
beien en bessen planten, bemesten, verzorgen en plukken. Jullie zintuigen 
zullen geprikkeld worden op deze ontdekkingstocht.
Duur: ca. 1,5 uur
Prijs: € 2 p.p. 
Minimumprijs: € 30
Periode: van 15 april tot 15 november

Softfruit Royakkers Jan & Gijs 
Ontdek op het familiebedrijf Royakkers hoe elke aardbei, framboos, braambes 
en fruitplant gekweekt wordt met veel aandacht en geduld om de beste kwa-
liteit aan te kunnen bieden. Natuurlijk mag dit lekkers ook geproefd worden.
Duur: ca. 1,5 uur
Prijs: € 2 p.p.
Minimumprijs: € 30
Periode: half april t/m september

Geitenmelkerij
Maak kennis met meer dan 2000 
geiten en ontdek wat ze eten, hoe 
ze verzorgd worden en hoe lekkere 
geitenmelk geproduceerd wordt. 
In dit moderne bedrijf voldoet alles 
aan hygiënische normen. Daarom 
is het niet mogelijk om tussen de 
geiten te lopen. Als afsluiter volgt 
nog een proevertje.
Duur: 1 uur
Prijs: € 5 p.p.
Minimumprijs: € 50

Hoeve Engelenveld
Op het melkveebedrijf wordt kleinschalig en op een duurzame manier ge-
werkt met de koeien. Door deze dames als echte VIP’s te behandelen, pro-
duceren zij lekkere melk van hoge kwaliteit. Dit fantastische basisproduct 
wordt daarna omgetoverd tot een heerlijke zoete zonde. 
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 9 p.p., incl. uitleg, enkele proevertjes en 2 bolletjes ijs
Minimumprijs: € 100 
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Gluren bij de buren
Wijndomein Aldeneyck
Wijnliefhebbers kunnen aan de hand van proefglazen 
alle Aldeneyck-wijnen proeven op het gezellig wijnter-
ras met zicht op de wijnmakerij. Bij minder weer en 
vanaf november gaat de degustatie door bij de open-
haard in de wijnbar. Ook kunnen bezoekers aansluiten 
bij rondleidingen om ons wijnmaakproces te ontdek-
ken in de wijnmakerij met de inox Cuves en de Franse 
barriques, gevolgd door een degustatie van 5 wijnen.

Prijzen: Vanaf €15 p.p. voor rondleiding en wijndegus-
tatie
Periode: Het hele jaar door elke vrijdag en zaterdag 
van 10u tot 18u.
Reserveren: 
Degustatie: aan te raden
Rondleiding met degustatie: verplicht

Thorn
Een begeleide wandeling met gids door historisch 
Thorn “Het witte stadje” en breng een bezoek aan de 
gotische abdijkerk met haar prachtig barokke interieur.

Duur: 2 uur
Prijs: 4,50 p.p. vanaf 15 personen
Gids: € 70 maximum 25 personen

Stevensweert - Ohé en Laak
Bezoek dit voormalig Spaans vestingstadje en wandel 
door de gereconstrueerde vestingwerken met aarden 
wallen en grachten. In het streekmuseum tonen zij u in 
een filmpresentatie de ontstaansgeschiedenis van Ste-
vensweert - Ohé en Laak: ‘Eiland in de Maas’. Aansluitend 
kan men ook de Rooms katholieke kerk en de Protestant-
se kerk bezichtigen.

Duur: 2 uur
Prijs: Streekmuseum: € 3 p.p. maximum 50 personen
Rooms Katholieke en Protestantse kerk: € 1 p.p. min bedrag € 30
Gidsenbegeleiding, 2 uur: € 60 per groep van maximum 25 personen.



Visit Kinrooi
Maasstraat 82
3640 Kinrooi-Ophoven
Tel. +32 (0)89 56 47 36
welkom@visitkinrooi.com
www.visitkinrooi.com

Onze openingsuren: 
1 april t/m 30 september: 
Maandag t/m vrijdag: 9u00 -  12u00
 13u00 - 17u00 
Zaterdag: 10u00 -  14u00
Zondag: 10u00 -  15u00
Feestdagen: 10u00 - 15u00

1 oktober t/m 31 maart: 
Maandag t/m vrijdag: 9u00 -  12u00 
 13u00 - 17u00 
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